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Pháp môn TËnh Ù t¡i ViÇt
Nam
* Thích Nguyên HiÁn

Ñi vÛi ph-t tí tu TËnh Ù t¡i ViÇt Nam hiÇn nay, ngoài chính h¡nh niÇm
Ph-t v«n có thÃ kiêm tu ThiÁn quán và trì chú nh° nhïng ph°¡ng pháp trã giúp
cho viÇc niÇm Ph-t °ãc kiên Ënh. Không nên quá câu ch¥p, nh°ng v«n dành nhïng
thÝi gian nh¥t Ënh cho viÇc x°ng danh niÇm Ph-t. Sám hÑi, lÅ Ph-t cing là nhïng
trã duyên r¥t c§n thi¿t. Ngoài ra c§n ph£i tu bÑ thí cúng d°Ýng, tñ lãi lãi
tha, thñc hiÇn trÍn v¹n Té ho±ng thÇ nguyÇn cça ¡i thëa.

I. BÑi c£nh TËnh Ù tông ViÇt Nam
Nói ¿n lËch sí Ph-t giáo ViÇt Nam, h§u h¿t
ng°Ýi ta ngh) ngay ¿n ThiÁn tông. G§n nh° ch³ng có mÙt sí liÇu nào nói vÁ TËnh
Ù. ViÇt Nam Ph-t giáo sí l°ãc cça TT.Thích M-t ThÃ không hÁ nói ¿n TËnh Ù. BÙ
ViÇt Nam Ph-t giáo sí lu-n cça NguyÅn Lang dày ¿n h¡n 1000 trang, trong ó chÉ
có ch°a §y hai trang nói vÁ ¢nh h°ßng TËnh Ù giáo Ñi vÛi phái ThiÁn Vô Ngôn
Thông và mÙt vài nh-n Ënh §y tính chç quan.
Chính giáo s° NguyÅn Lang vi¿t: Sñ phÑi hãp giïa ThiÁn
và TËnh Ù sau này s½ trß nên quan trÍng trong ¡o Ph-t t¡i ViÇt Nam (ViÇt Nam
Ph-t giáo sí lu-n, q.1, tr.204). Câu k¿t hai trang nói vÁ TËnh Ù ¥y bË bÏ líng.
Ch³ng ai bi¿t nó quan trÍng nh° th¿ nào? Pháp môn TËnh Ù °ãc truyÁn vào ViÇt Nam vào thÝi
gian nào? Có sñ truyÁn thëa không? Ph°¡ng pháp hành trì cing nh° sñ chéng nghiÇm
cça nó ra sao không hÁ °ãc nh¯c ¿n. ây chÉ là sñ khan hi¿m tài liÇu vÑn chÉ
dña cn b£n vào ThiÁn UyÃn T-p Anh Ã vi¿t sí hay ó là thiên ki¿n cça ng°Ýi vi¿t
sí bË óng khung bßi ThiÁn hÍc?
R¥t may là trong bÙ LËch sí Ph-t giáo ViÇt Nam cça hÍc
gi£ Lê M¡nh Thát, dù không dành mÙt ch°¡ng nào nói vÁ TËnh Ù, nh°ng vÛi thái Ù
khách quan phân tích sñ kiÇn qua các thÝi ¡i, ph§n nào giúp cho ta l°ãm l·t °ãc
vài y¿u tÑ Ã tìm mÑi liên hÇ cça TËnh Ù giáo trong lËch sí phát triÃn Ph-t
giáo t¡i ViÇt Nam.
Có l§n ng°Ýi vi¿t °ãc lên Énh núi Yên Tí quê h°¡ng cça
ThiÁn phái Trúc Lâm. Të Énh chùa Óng i xuÑng núi trong mÙt sÛm §y s°¡ng,
tôi ã chéng ki¿n c£nh niÇm Ph-t A Di à vang c£ núi cça hàng ngàn tín Ó låc tåc
lên núi të êm khuya. Cái c£nh mà mÙt thi nhân tiÁn chi¿n tëng mô t£:
G-y trúc d¯t bà già tóc b¡c
L§n l§n tràng h¡t miÇng Nam Mô
(Anh Th¡)
Không ph£i chÉ có bà già tóc b¡c, già tr» lÛn bé l§n
l°ãt lên núi, vëa i vëa niÇm, m×i b°Ûc chân ch¡m vào tëng thÛ rÅ °Ýng Tùng là
miÇng nß mÙt câu A Di à Ph-t ngân dài. NguyÅn Nh°ãc Pháp trong bài th¡ Em i
chùa H°¡ng nÕi ti¿ng cing không quên nh¯c ¿n câu Nam Mô A Di à vÑn ã thành
chi ti¿t không thÃ thi¿u. NgÓi tr°Ûc sân chùa Hoa Yên, tôi tñ hÏi: Giáo lý TËnh
Ù A Di à ã thËnh hành t¡i quê h°¡ng ThiÁn phái Trúc Lâm tñ bao giÝ mà sâu -m
¿n nh° v-y? H³n không ph£i chÉ mÛi vài chåc nm mà phÕ c-p nh° th¿. Bßi chính
Giáo s° NguyÅn Lang ã tëng nh-n Ënh: Sñ có m·t cça giáo lý TËnh Ù ß ViÇt Nam °ãc ánh d¥u
ch-m l¯m là vào kho£ng giïa th¿ k÷ thé XI (Sd, tr.202).
Thñc ra, t° t°ßng TËnh Ù xu¥t hiÇn ß ViÇt Nam có thÃ tr°Ûc
c£ Trung QuÑc. Trong thÝi ¡i Ph-t giáo quyÁn nng tr°Ûc thÝi Hai Bà Tr°ng (nm
43), chúng ta ã th¥y ph£ng ph¥t t° t°ßng TËnh Ù thÃ hiÇn qua hình £nh vË Ph-t
khác vÛi éc Ph-t lËch sí. ¿n Mâu Tí, Lý ho·c lu-n (kho£ng cuÑi th¿ k÷ II Tây
lËch), khái niÇm NiÇm Ph-t ã °ãc nh¯c ¿n nh° mÙt công phu tu hành. Giai o¡n
hình thành Låc Ù T-p kinh và Cñu T¡p Thí Då kinh, theo hÍc gi£ Lê M¡nh Thát là
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trong nhïng nm 138 trß i. Ông vi¿t: iÃm c§n l°u ý là truyÁn 60 (cça Cñu T¡p
Thí Då kinh NV) là vn b£n §u tiên hiÇn bi¿t nh¯c tÛi danh hiÇu éc Ph-t A Di
à trong lËch sí Ph-t giáo n°Ûc ta. Tín ng°áng A Di à të ó xu¥t hiÇn khá sÛm
và ¿n kho£ng nm 450 ã chi¿m l)nh °ãc mÙt vË th¿ trÍng y¿u ß Trung tâm Tiên
S¡n... (Lê M¡nh Thát, LËch sí Ph-t giáo ViÇt Nam, t-p 1, NXB Thu-n Hóa, tr.109).
Nh° v-y, ß §u th¿ k÷ thé V Tây lËch, Kinh Vô L°ãng ThÍ
và Quán Vô L°ãng ThÍ cing ã thËnh hành ß Giao ChÉ. NÙi dung cça sáu lá th° và
cái ch¿t cça àm Ho±ng do sí gia Lê M¡nh Thát phân tích cho ta mÙt nh-n Ënh rõ
ràng vÁ sñ phát triÃn cça TËnh Ù giáo ViÇt Nam thÝi kó §u (1). Tr°Ûc khi ThiÁn
pháp cça Tó Ni a L°u Chi truyÁn ¿n Tiên S¡n qua Pháp HiÁn ß ó, àm Ho±ng ã
xiÃn d°¡ng TËnh Ù giáo m¡nh m½ qua viÇc tång Kinh Vô L°ãng ThÍ và Kinh Th-p Låc
Quán, lòng thÁ vÁ An d°áng quÑc. Trên c¡ sß sí liÇu có °ãc, ta có thÃ t¡m xem
àm Ho±ng nh° S¡ tÕ cça TËnh Ù tông ViÇt Nam (?). R¥t ti¿c sau ó ta không có
mÙt chi ti¿t liên hÇ nào nói vÁ sñ truyÁn thëa. Nh°ng sñ th¯ng th¿ cça sáu lá
th° cùng £nh h°ßng cái ch¿t cça àm Ho±ng, ch¯c ch¯n t° t°ßng TËnh Ù A Di à s½
còn phát triÃn sâu rÙng song song vÛi ThiÁn phái Tó Ni a L°u Chi.
¿n th¿ k÷ XI, chính xác là vào nm 1057, mÙt lang t°Ûng
cça vua Lý Thánh Tông ã ch¡m kh¯c mÙt pho t°ãng Ph-t A Di à b±ng á cao 2,5m
t¡i núi L¡n Kha, huyÇn Tiên Du, tÉnh B¯c Ninh. T°ãng này hiÇn v«n còn thÝ ß
chùa Ph-t Tích, B¯c Ninh, bia á cça chùa có nói vÁ chuyÇn này. ây có thÃ là
t°ãng Ph-t A Di à b±ng á lÛn nh¥t ß ViÇt Nam. ThiÁn s° Không LÙ (?-1119) thuÙc
Ýi thé 9 dòng Vô Ngôn Thông cing tëng sang nhà TÑng xin Óng vÁ úc Té khí,
trong ó có mÙt t°ãng Ph-t A Di à thÝ t¡i chùa Quónh Lâm.
Trong An Nam Té khí chÉ có mÙt pho t°ãng Ph-t, ó là
t°ãng Ph-t A Di à do mÙt thiÁn s° úc t¡o, iÁu ó chéng tÏ tín ng°áng Di à
không thua kém ThiÁn tông. Sau Không LÙ là TËnh Lñc (1112 - 1175) Ýi thé 10
dòng Vô Ngôn Thông, ng°Ýi ã ¯c °ãc pháp NiÇm Ph-t Tam muÙi. S° d¡y: Các
ng°¡i! T¥t c£ các ng°Ýi hÍc ¡o l¥y tâm siêng nng cúng d°Ýng Ph-t, không gì
khác h¡n chÉ c§u dét °ãc các nghiÇp ác. Tâm miÇng niÇm tång, tin hiÃu nghe nh-n,
ß ch× v¯ng v» yên l·ng, g§n thiÇn tri théc. Nói ra lÝi hòa nhã, nói ph£i thÝi
úng lúc, trong tâm không khi¿p nh°ãc... LiÅu ¡t ngh)a lý, xa lìa ngu mê, an
trå ch× b¥t Ùng. Quán t¥t c£ pháp vô th°Ýng vô ngã, vô tác vô vi (ThiÁn s° ViÇt
Nam,
Thích Thanh Të, tr.143). Nh° v-y TËnh Lñc là mÙt thiÁn s° nhÝ công phu niÇm Ph-t
mà hoàn thành °ãc ThiÁn Ënh. ây là sñ phÑi hãp giïa ThiÁn và TËnh Ù cça ThiÁn
phái Vô Ngôn Thông mà nguÓn gÑc cça nó có thÃ xu¥t phát të V)nh Minh Diên ThÍ ß
Trung QuÑc.
Chúng ta không bi¿t °ãc Kinh iÃn TËnh Ù giáo thÝi kó
này nh° th¿ nào (2). Nh°ng ¿n Ýi Tr§n, qua tác ph©m Khóa H° Låc cça Tr§n Thái
Tông (1218 - 1277), t° t°ßng vÁ niÇm Ph-t ã chín muÓi ¿n Ù ta có c£m t°ßng
pháp môn NiÇm Ph-t ã hoàn bË nh° mÙt tông phái chính y¿u cça ViÇt Nam song
song vÛi ThiÁn pháp.
Trong Khóa H° Låc, ngoài nhïng chç Á cn b£n nh°
khuyên phát tâm BÓ Á, lu-n vÁ s¯c thân và các bài vn rn giï ngi GiÛi..., tác
ph©m còn có hai bài lu-n vÁ NiÇm Ph-t và TÍa ThiÁn. Bài bàn vÁ niÇm Ph-t tuy ng¯n
gÍn nh°ng súc tích, bao quát toàn bÙ giáo ngh)a Tam thëa, phân tích §y ç pháp
môn dành cho th°ãng trung h¡ trí. Không rõ vË vua §u tiên Ýi nhà Tr§n ã °ãc
thÍ giáo të âu mà l¡i có ki¿n gi£i vÁ TËnh Ù sâu s¯c nh° th¿. Sau khi phân
tích ngh)a NiÇm Ph-t dành cho ba h¡ng cn trí, Tr§n Thái Tông vi¿t: Ba h¡ng ng°Ýi
trên, tuy nông sâu khác nhau, nh°ng tÛi ch× sß ¯c là mÙt. Song lÑi tu theo th°ãng
trí, nói thÝi dÅ, nh°ng làm l¡i khó (...). LÑi tu theo h¡ trí, l¥y niÇm Ph-t
làm n¥c thang, chú ý ß thiÇn duyên, nguyÇn sinh sang n°Ûc Ph-t, siêng nng tinh
t¥n, tâm tính thu§n thåc, sau khi m¡ng chung, theo nguyÇn cça mình °ãc sinh
sang n°Ûc Ph-t. ã sinh sang n°Ûc Ph-t rÓi, thÝi thân ó không bao giÝ m¥t.
Ng°Ýi tu hÍc Ýi nay, ã °ãc mang thân ng°Ýi, Áu có
ba nghiÇp, l¡i ch³ng l¥y môn niÇm Ph-t Ã c§u sinh sang n°Ûc Ph-t, thÝi không
thÃ °ãc. Nh° muÑn niÇm Ph-t, téc ph£i l¥y h¡ trí làm tr°Ûc. T¡i sao? Vì có chú
ý v-y. Ví nh° có ng°Ýi làm ài ba t§ng, mà không c¥t t§ng d°Ûi tr°Ûc, t¥t không
thÃ có °ãc! (Khóa H° Låc, b£n dËch cça HT.Thích Thanh KiÃm, 1997).
Th§y cça vua Tr§n Thái Tông không ai khác h¡n là Trúc
Lâm QuÑc s°, téc ThiÁn s° ¡o Viên (theo ThiÁn UyÃn T-p Anh) hay Viên Chéng
(theo tài liÇu truyÁn thëa chùa Hoa Yên). Nh° ta ã bi¿t, ThiÁn s° ¡o Viên có £nh
h°ßng r¥t lÛn ¿n sñ tu hÍc cça Tr§n Thái Tông và có óng góp lÛn trong viÇc kiÃm
Íc các bÙ Kinh låc tr°Ûc khi kh¯c b£n g× Ã ¥n loát phát hành. ¡o Viên là Ç
tí cça HiÇn Quang, téc TÕ thé hai cça truyÁn thÑng Yên Tí. iÁu này chéng tÏ
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 24 June, 2018, 16:06

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

tr°Ûc khi Tr§n Nhân Tông thành l-p phái ThiÁn Trúc Lâm thì t¡i núi Yên Tí, ThiÁn
và TËnh Ù ã song hành thÃ hiÇn qua tác ph©m cça Thái Tông và nói cho cùng,
thì toàn bÙ Khóa h° låc vÛi các khoa nghi lÅ sám ã kh³ng Ënh khuynh h°Ûng
thiên n·ng vÁ TËnh Ù cça vË vua §u Ýi Tr§n. ây là c¡ sß khá thuy¿t phåc Ã
gãi ý các nhà vi¿t sí bÏ công tìm hiÃu truyÁn thëa TËnh Ù tông ViÇt Nam.
TuÇ Trung Th°ãng S), vÑn chÉ °ãc bi¿t qua t° t°ßng
ThiÁn hÍc, là cÙi nguÓn cça ThiÁn phái Trúc Lâm, cing tëng có thi kÇ nói vÁ TËnh
Ù:
Tâm nÙi Di à tí m¡ khu
ông Tây Nam B¯c pháp thân chu
Tr°Ýng không chÉ ki¿n cô luân nguyÇt
Sát h£i trùng trùng d¡ m¡n thu.
(Di à vÑn thñc Pháp thân ta
Nam B¯c ông Tây kh¯p chói lòa
Trng thu ngñ giïa trÝi cao rÙng
êm l·ng trùng d°¡ng r¡ng chi¿u xa).
(NguyÅn Lang dËch)
Vào thÝi ¡i khai sáng ThiÁn phái Trúc Lâm, tng s)
cing áp dång ph°¡ng pháp niÇm Ph-t t-p thÃ trong nhïng buÕi ¡i chúng vân t-p.
Sách ThiÁn ¡o Y¿u HÍc cing có ghi l¡i cuÙc v¥n áp cça Trúc Lâm vÛi vài vË
tng trong khi ¡i chúng ang thñc hành ph°¡ng pháp niÇm Ph-t trên chính iÇn.
Chi ti¿t này ã °ãc giáo s° NguyÅn Lang nh¯c ¿n trong ph§n Các khuynh h°Ûng
t° t°ßng trong Ph-t giáo Ýi Tr§n (Sd, tr.457). Th¿ nh°ng nó chÉ °ãc nh¯c ¿n
nh° mÙt chi ti¿t phå. Trong khi các tác ph©m khoa sÛ cça Ýi Tr§n ph§n nhiÁu là
Giáo ThiÁn nh¥t trí, n¿u không muÑn nói là thiên n·ng vÁ Giáo.
¢nh h°ßng TËnh Ù giáo Ýi Tr§n còn có thÃ th¥y qua
ài tháp Cíu Ph©m Liên Hoa do Tam TÕ HuyÁn Quang dñng t¡i chùa Ninh Phúc (téc
chùa Bút Tháp). Tháp g× này hiÇn nay v«n còn, có thÃ xoay °ãc quanh mÙt tråc
chính ß giïa. ây có l½ là b£o v-t vô giá cça TËnh Ù tông ViÇt Nam ang d§n h°
måc. VÁ nghi lÅ và nghi théc tång niÇm trong hai thÝi công phu sÛm tÑi, ngoài
các th§n chú vÑn cça M-t giáo, Kinh A Di à, th§n chú vãng sinh TËnh Ù, niÇm
Ph-t, lÅ Ph-t và hÓi h°Ûng Cñc l¡c là nhïng hành nghi chç y¿u, g§n nh° không có
mÙt b£n kinh nào thu§n túy là ThiÁn hÍc °ãc °a vào trong hai thÝi khóa tång.
¿n th¿ k÷ XVII, khi ThiÁn s° Chân Nguyên khôi phåc l¡i
truyÁn thÑng Trúc Lâm Yên Tí thì cing là lúc mà TËnh Ù giáo chi¿m vË trí chç y¿u
trong Ph-t giáo ViÇt Nam. Të Chân Nguyên ¿n các danh tng àng Ngoài và àng
Trong suÑt th¿ k÷ XVIII, XIX, mÑi liên hÇ vÁ TËnh Ù tông có thÃ dÅ dàng tìm th¥y
qua tré tác cça các TÕ l«n các lo¡i hình vn hóa. Sñ kh£o céu có l½ ph£i chÝ ãi
mÙt công trình công phu mÛi hoàn bË °ãc. Các tác ph©m vn hÍc lÛn trong thÝi kó
này nh° Cung oán ngâm khúc, Kim Vân KiÁu truyÇn v.v... Áu mang n·ng t° t°ßng TËnh
Ù. Qu£ là không khó Ã tìm hiÃu vì sao TËnh Ù giáo thËnh hành h¿t séc rÙng
rãi t¡i ViÇt Nam
hiÇn nay.
II. Giáo ngh)a TËnh Ù và bÑi
c£nh TËnh Ù
TËnh Ù vÑn là mÙt khái niÇm r¥t rÙng. Pháp s° ¤n Thu-n
ã tëng nói: GiÛi lu-n và TËnh Ù, không nên tách thành tông Ùc l-p. Cing nh°
¡i s° Thái H° tëng d¡y: Lu-t là nÁn móng chung cça Tam thëa, TËnh là cái che
chß chung cça Tam thëa (Lu-n thuy¿t mÛi vÁ TËnh Ù và lãi ích cça viÇc hành ThiÁn;
b£n dËch cça NguyÅn Vn Phát, Trung tâm T° liÇu Ph-t hÍc ViÇt Nam, Hà NÙi,
1991). Ng°Ýi hÍc Ph-t ã xu¥t gia hay t¡i gia Áu ph£i hành trì giÛi lu-t. Cing
v-y, TËnh Ù là mÙt th¿ giÛi lý t°ßng mà b¥t kó tông phái nào, dù TiÃu thëa hay
¡i thëa Áu có thÃ tu hành Ã ¡t ¿n. ¡i s° ¤n Thu-n là ng°Ýi có t° t°ßng r¥t
mÛi, cing thëa nh-n r±ng dù Thiên Thai, HiÁn Thç, Duy Théc, Tam Lu-n cho ¿n
ThiÁn tông Áu có thÃ tu hành và ho±ng d°¡ng TËnh Ù.
ViÇc ho±ng d°¡ng Ph-t pháp t¡i th¿ gian ph£i xem trÍng
c£ hai m·t lý trí và tình c£m. TËnh Ù tông có thÃ dung hòa °ãc c£ hai yêu c§u
này. Chï TËnh có hai ngh)a: Sñ thanh tËnh cça chúng sinh và sñ thanh tËnh cça
th¿ giÛi. HÅ tâm thanh tËnh thì chúng sinh tËnh và tùy kó tâm tËnh téc Ph-t Ù
tËnh (Kinh Kim Cang). Nh°ng TËnh Ù thì có r¥t nhiÁu cõi. Các Kinh Áu ã giÛi
thiÇu chi ly y báo và chính báo các cõi TËnh tÙ nh° cõi trÝi âu Su¥t, n¡i tÑi
h-u thân cça BÓ tát Di L·c ang trå. RÓi TËnh Ù cça cõi Ph-t A Súc, TËnh Ù cça
cõi Ph-t D°ãc S°, kÃ c£ TËnh Ù H°¡ng B¡t La trong truyÁn thuy¿t cça M-t giáo.
Ngoài ra cing có thÃ chia TËnh Ù thành các cõi nh° Th°Ýng TËnh Quang Ù, Th-t
báo vô ch°Ûng ng¡i Ù, Phàm thánh Óng c° Ù và Ph°¡ng tiÇn hïu d° Ù. Có r¥t nhiÁu
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 24 June, 2018, 16:06

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

iÁu c§n bàn vÁ nhïng khái niÇm này. Þ ây tôi chÉ muÑn lu-n vÁ TËnh Ù Cñc l¡c
ph°¡ng Tây cça éc Ph-t A Di à mÙt tín ng°áng h¿t séc thËnh hành ß Trung QuÑc
và ViÇt Nam
trong c-n và hiÇn ¡i.
Pháp môn TËnh Ù cing có r¥t nhiÁu cách tu hành. Þ ây
cing xin giÛi h¡n trong pháp Trì danh niÇm Ph-t. Téc pháp môn mà các hành gi£
niÇm Ph-t, y theo TËnh Ù tam bÙ kinh A Di à, Vô L°ãng ThÍ và Quán Vô L°ãng ThÍ
hành trì, nguyÇn c§u vãng sinh vÁ Cñc l¡c. ây là mÙt pháp môn mà ch° TÕ xiÃn
d°¡ng là thù th¯ng nh¥t. Ng°Ýi ViÇt Nam luôn có t° t°ßng dung hòa, nên trong
các thÝi khóa tång t¡i các chùa ß ViÇt Nam, tôi luôn nh-n th¥y sñ k¿t hãp c£
ThiÁn - TËnh - M-t.
Ch³ng h¡n các bài kÇ quán t°ßng là ThiÁn, các bài chú
nh° Lng Nghiêm, ¡i Bi, Cát t°Ýng, Vãng sinh là khuynh h°Ûng M-t, ph§n kinh
chính th°Ýng là kinh Di à hay ph©m PhÕ Môn. Sau ó luôn có ph§n trì danh niÇm
Ph-t... ây là mÙt chi ti¿t h¿t séc thú vË: N¿u lËch sí t° t°ßng dân tÙc là Tam
giáo Óng nguyên (Thích, ¡o, Nho) thì lËch sí Ph-t giáo dân tÙc l¡i cing là
Tam tông nh¥t trí (ThiÁn, TËnh, M-t). N¿u Thích, ¡o, Nho tëng theo thÝi kó mà
h°ng ph¿ thì ThiÁn, TËnh, M-t cing tuy theo giai o¡n mà thËnh suy khác nhau.
Vào thÝi kó du nh-p, Ph-t giáo ViÇt Nam nhuÑm màu s¯c quyÁn nng, M-t
giáo trß thành ph°¡ng tiÇn hóa ¡o hïu hiÇu. Þ thÝi ¡i h°ng thËnh cça Ph-t
giáo, sông núi thanh bình, ng°Ýi ng°Ýi hít thß cái không khí sâu l¯ng cça ¥t
trÝi Ã tìm vÁ cÙi nguÓn tâm théc, ThiÁn tông h°ng thËnh. Còn giai o¡n hiÇn
nay, chi¿n tranh lan tràn th¿ giÛi, bÇnh dËch hoành hành, môi tr°Ýng nhiÅm Ùc...,
ng°Ýi ta thích m¡ t°ßng vÁ mÙt th¿ giÛi thanh tËnh, mÙt th¿ giÛi an lành và TËnh
Ù Cñc l¡c °ãc giÛi thiÇu nh° mÙt cõi lý t°ßng. Ng°Ýi ta tin t°ßng và h°Ûng vÁ,
thñc ch³ng có gì là l¡.
T° t°ßng Giáo ThiÁn nh¥t trí ã °ãc ThiÁn s° V)nh
Minh Diên ThÍ ß Trung QuÑc Á x°Ûng qua bài kÇ Té liÇu gi£n có thÃ nói phù hãp
nh¥t vÛi Ph-t tí VIÇt Nam hiÇn ¡i. Nh°ng ß Trung QuÑc të x°a, sñ phân chia r¡ch
ròi ThiÁn TËnh ã khi¿n cho thái Ù HiÃn k÷ giáng tha ôi lúc ¿n méc gay g¯t.
TËnh Ù Chân tông và Nh-t Liên tông ß Nh-t B£n cing r¡i vào tình tr¡ng này.
Riêng ß ViÇt Nam të x°a, nh° trong ph§n tr°Ûc ã chéng minh, c£ hai ThiÁn phái
Tó Ni a L°u Chi, Vô Ngôn Thông và c£ ThiÁn phái Trúc Lâm Yên Tí Áu v-n dång
pháp môn TËnh Ù. Tuy kiêm tu nh°ng TËnh Ù v«n °ãc xem nh° pháp môn chính y¿u,
phù hãp vÛi cn c¡ chúng sinh Ýi m¡t pháp. Tùy c¡ hóa ¡o là ph°¡ng châm hành
¡o cça Ph-t giáo trong mÍi thÝi kó.
Pháp môn TËnh Ù áp éng °ãc hai nhu c§u lý trí và
tình c£m, dung hÙi °ãc c£ lý và sñ . iÁu áng ti¿c là mÙt sÑ ng°Ýi, khi °ãc hÏi vÁ TËnh
Ù, do Ñi phó vÛi tri théc khoa hÍc nên ã khá duy lý khi gi£i thích vÁ TËnh Ù
Cñc l¡c. VÁ mÙt th¿ giÛi Cñc l¡c nh° trong kinh A Di à J trình bày, hÍ cho r±ng ó chÉ là ph°¡ng tiÇn d«n d¯t.
HÍ cho r±ng Nh¥t thi¿t duy tâm, Tùy kó tâm tËnh...
VÁ lý thì hÍ có thÃ úng, nh°ng n¿u bÏ sñ mà chÉ theo
lý, ó hoàn toàn không ph£i là bÕn ý cça TËnh Ù. MÙt sÑ ng°Ýi khi nghiên céu vÁ
lËch sí hình thành kinh iÃn ¡i thëa l¡i r¡i vào mÙt cn bÇnh tr§m kha khi cho
r±ng kinh A Di à không ph£i do Ph-t thuy¿t nên chÉ xem nh°... ph°¡ng tiÇn cça
¡i thëa, mÙt chï ph°¡ng tiÇn §y ý t¡m bã ché không ph£i ph°¡ng tiÇn tích cñc
cça ¡i thëa. Nh° v-y, hÍ chÉ mÛi bi¿t °ãc lËch sí hình thành, xu¥t hiÇn cça
kinh mà không n¯m °ãc lËch sí t° t°ßng cing nh° giá trË thñc t¡i cça Ph-t
giáo. Sñ bình ³ng cça các chúng BÓ tát,Thanh vn xu¥t hiÇn trong Pháp Hoa, sñ
xu¥t hiÇn cça Duy Ma C-t Ã dung hòa và thng hoa sé mÇnh cça c° s) trong BÓ
Tát oàn, vË trí Th¯ng Man phu nhân trong quá trình xóa bÏ thái Ù phân biÇt
nam nï cing nh° sñ trang nghiêm TËnh Ù thù th¯ng cça Hoa Nghiêm, Di à, D°ãc
S° v.v... là mÙt ti¿n trình t¥t y¿u và ·c s¯c cça ¡i thëa. Chúng ch³ng nhïng
không xa lìa thñc t¡i mà còn là phát biÃu mÙt cách chân thñc b£n hoài cça éc
Ph-t vÑn ch°a thÃ nói h¿t °ãc trong bÑn m°¡i chín nm ng¯n ngçi cça Ýi Ngài
trong mÙt bÑi c£nh xã hÙi khác và không Ã l¡i mÙt chï vi¿t. Do ó, n¿u phç nh-n
TËnh Ù Di à là vô tình phç nh-n c£ b£n hoài cça éc Ph-t.
TËnh Ù Cñc l¡c là mÙt th¿ giÛi hiÇn thñc. Th¿ giÛi ó
n±m trong nguyÇn lñc cça Ph-t A Di à ché không ph£i ß mÙt n¡i nào ó Ã cho nhïng
thiÃn ki¿n cça khoa hÍc thñc nghiÇm dùng máy bay ph£n lñc tìm ¿n Ã cân ong
o ¿m. Chëng nào cuÙc Ýi này còn khÕ au, sinh tí, chëng nào ng°Ýi ta còn th¥y
sñ khÕ au này là th-t thì chëng ¥y th¿ giÛi Cñc l¡c v«n còn có th-t. Bao giÝ
ng°Ýi ta không còn bË tham sân si m¡n ràng buÙc, th¿ giÛi này là thanh tËnh và
an l¡c, thì chëng ¥y Cñc l¡c không c§n nïa.
Kinh A Di à °ãc hình thành ß ¤n Ù. C£nh giÛi Cñc l¡c
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giÛi thiÇu trong kinh là giÛi thiÇu cho phù hãp vÛi huyÁn hÍc ¤n Ù và nhu c§u
cça con ng°Ýi thÝi ¥y. Trong nh-n théc cça các b-c Thánh ¤n Ù ngày x°a, sông
núi là v-t cách trß, sñ g-p ghÁnh là m¥t cân Ñi, båi b·m là nhiÅm ô và sñ
nghèo khÕ là... kém ph°Ûc báo. Do ó, c£nh giÛi trong Kinh A Di à b±ng ph³ng,
Áu ·n, thanh tËnh, giàu có và diÅm lÇ.
Cây cÑi, iÇn °Ýng, l§u các, th¥t b£o trang nghiêm...
Áu là ph£n ánh trong trung thñc °Ûc m¡ cça tâm théc ¤n Ù. Th¿ thì t¡i sao ngày
nay khi gi£ng vÁ Cñc l¡c cho ph-t tí ViÇt Nam, ta l¡i không nói TËnh Ù không
có c£nh... k¹t xe, TËnh Ù không có bÇnh AIDS, chi¿n tranh; môi tr°Ýng tuyÇt ¹p,
cñc kó s¡ch s½, thanh tËnh. T¡i sao không gi£ng r±ng TËnh Ù không có c£nh con
cái tÑ cha m¹, trò ánh th§y, b¡n bè lëa lÍc nhau. T¡i sao l¡i không thÃ nói r±ng
ß cõi ¥y Vi phong xuy Ùng trên nhïng ngÍn thông, ngÍn d°¡ng liÅu, phát ra âm
thanh vi vu, làm lay Ùng nhïng chi¿c phong linh d°Ûi mái thÁm cça nhïng chùa,
viÇn n±m th¥p thoáng d°Ûi r·ng tre già. Nhïng dòng suÑi quanh nm mát r°ãi ch£y
qua nhïng s°Ýn Ói cÏ xanh m¡n mßn, iÃm xuy¿t b±ng nhïng luÑng hoa cÏ may ngan
ngát ven bÝ... RÓi nhïng con °Ýng cát s¡ch mËn màng, nhïng lÑi sÏi thân th°¡ng
d«n vào cÕng chính iÇn. SÛm chiÁu, chúng sinh ß cõi ¥y b-n áo tràng chÉnh tÁ,
hái nhïng bông hoa t°¡i th¯m nh¥t dâng lên cúng d°Ýng éc Ph-t, sau ó vÁ niÇm
Ph-t, niÇm Pháp, niÇm Tng...
ó là nói vÁ sñ tËnh hóa cça nhân giÛi, còn chúng sinh
giÛi cing v-y: Ýi sÑng kinh t¿ dÓi dào, xã hÙi nhân qu§n thu§n thiÇn, không có
sñ phân biÇt chçng tÙc, giàu nghèo, m¡nh y¿u, không có sñ oán ghét thù Ëch. Ñi
vÛi thân tâm thì bình ³ng, tñ do. T¥t c£ nhïng khái niÇm tñ do, bình ³ng cça
th¿ giÛi này Áu xu¥t phát të sñ ch¥p ngã và ngã sß. Còn Ph-t pháp thì dña trên
nÁn t£ng vô ngã và vô ngã sß Ã thi thi¿t TËnh Ù. iÁu ó hoàn toàn phù hãp vÛi
°Ûc m¡ chung cça nhân lo¡i.
Thñc ra, th¿ giÛi Cñc l¡c có thÃ thù th¯ng, viên mãn g¥p
triÇu l§n nhïng iÁu °ãc diÅn ¡t trong kinh A Di à, tùy theo chính báo cça m×i
ng°Ýi mà y báo khác nhau. Nhïng iÁu tôi nói trên kia có v» nh° ùa, thñc ra có
thÃ ó là y báo kém cÏi cça b£n thân tôi. Chúng ta có thÃ diÅn ¡t TËnh Ù thù
th¯ng bao nhiêu cing °ãc, miÅn c£nh giÛi ¥y không xa rÝi t§m hiÃu bi¿t cça con
ng°Ýi.
Còn mÙt iÁu nïa cing r¥t quan trÍng: Þ ViÇt Nam, mÙt sÑ ng°Ýi
tri théc thì r¡i vào duy lý. SÑ còn l¡i khi tin vÁ TËnh Ù, h§u h¿t Áu xem TËnh
Ù nh° mÙt cõi v)nh h±ng, khi ã vãng sinh vÁ ó coi nh° Ýi Ýi h°ßng phúc an
nhàn. T° t°ßng này vô tình bi¿n TËnh Ù thành mÙt thé thiên quÑc cça Th§n giáo,
giÑng nh° thiên àng cça Thiên Chúa giáo, n¿u tin t°ßng và x°ng danh hiÇu Ngài
thì s½ °ãc Ngài r°Ûc vÁ Cñc l¡c. HÍ không bi¿t r±ng Cñc l¡c chÉ là cõi t¡m,
vãng sinh vÁ s½ °ãc nhïng th¯ng duyên nh° Ch° th°ãng thiÇn nhân câu hÙi nh¥t xé,
trñc ti¿p °ãc nghe Ph-t A Di à thuy¿t pháp, v.v... Tñ tánh A Di à và éc Ph-t
A Di à không ph£i mÙt, không ph£i khác. Ch¥p tánh bÏ t°Ûng, ch¥p t°Ûng bÏ tánh
Áu sai l§m c£.
Ng°Ýi tu TËnh Ù úng ¯n là ng°Ýi dung hÙi c£ tánh t°Ûng.
Ba y¿u tÑ quan trÍng cça ng°Ýi tu TËnh Ù là Tín, nguyÇn, h¡nh. Tín là tin c£
lý l«n sñ. NguyÇn là nguyÇn të n¡i tâm và h¡nh là hành c£ chính l«n trã. Không
thÃ không có ph°Ûc báo mà có thÃ vãng sinh (B¥t kh£ d) thiÃu thiÇn cn ph°Ûc éc,
nhân duyên ¯c sinh bÉ quÑc). Vì th¿, ng°Ýi tu niÇm Ph-t c§n ph£i giï giÛi
nghiêm minh, bÑ thí cúng d°Ýng, mß rÙng të tâm và an nh«n b¥t Ùng.
Ph°¡ng tiÇn thiÇn x£o cing là mÙt y¿u tÑ quan trÍng
giúp hành gi£ niÇm Ph-t dÅ nhi¿p tâm. Khoa hÍc kù thu-t ngày nay phát triÃn,
chúng ta có thÃ v-n dång chúng cho nhïng ph°¡ng tiÇn t¡o th¯ng duyên niÇm Ph-t.
Ch³ng h¡n nh° ß ài Loan ã ch¿ h³n mÙt lo¡i radio chÉ chuyên niÇm Ph-t vÛi âm
iÇu tr§m bÕng theo ti¿ng nh¡c. Ti¿ng chim, ti¿ng gió, ti¿ng suÑi cing có thÃ
thâu thành bng nh¡c nh¹ nhàng, khác vÛi nhïng âm thanh x-p xình hay g¯t gÏng cça
Ýi th°Ýng giúp ng°Ýi ta dÅ l¯ng lòng l¡i. Các thi¿t bË iÇn tí, ánh sáng èn
v.v... cing là nhïng ph°¡ng tiÇn thiÇn x£o trã giúp hành gi£ nhi¿p tâm niÇm Ph-t.
Chúng ta có thÃ gãi ý cho các nhà s£n xu¥t ch¿ t¡o hàng lo¡t các thi¿t bË ¥y,
ó cing là mÙt thé vn hóa cça TËnh Ù, vô cùng c§n thi¿t.
Tóm l¡i, Ñi vÛi ph-t tí tu TËnh Ù t¡i ViÇt Nam hiÇn
nay, ngoài chính h¡nh niÇm Ph-t v«n có thÃ kiêm tu ThiÁn quán và trì chú nh° nhïng
ph°¡ng pháp trã giúp cho viÇc niÇm Ph-t °ãc kiên Ënh. Không nên quá câu ch¥p,
nh°ng v«n dành nhïng thÝi gian nh¥t Ënh cho viÇc x°ng danh niÇm Ph-t. Sám hÑi,
lÅ Ph-t cing là nhïng trã duyên r¥t c§n thi¿t. Ngoài ra c§n ph£i tu bÑ thí cúng
d°Ýng, tñ lãi lãi tha, thñc hiÇn trÍn v¹n Té ho±ng thÇ nguyÇn cça ¡i thëa.
Tôi °ãc xu¥t gia và tu hÍc t¡i trú xé H°¡ng Nghiêm có
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thÃ nói là mÙt trú xé TËnh Ù thu§n nh¥t nh¥t ß ViÇt Nam hiÇn ¡i. N¡i ó ã tëng có ba
vË Hòa th°ãng ThiÁn Tâm, Bíu HuÇ và Bíu Lai Á x°Ûng k¿t xã niÇm Ph-t. Th§y bÕn
s° cça tôi cing là ng°Ýi tích cñc xiÃn d°¡ng TËnh Ù. Trong không khí sÛm hôm
nghe chuông mõ ngân vang d«n nhËp câu A Di à Ph-t, d°Ýng nh° có mÙt nhân duyên
nào mà niÁm tin cça tôi không c§n ph£i tr£i qua óc t° biÇn viÃn vông. NiÁm tin
ó có thÃ xu¥t phát të sãi chu×i h¡t cça th§y, b°Ûc chân cça th§y hay trong
chính âm thanh câu niÇm Ph-t cça th§y. Tôi ôm choàng l¥y nó, không c§n lý gi£i.
RÓi m×i nm, ngày gi× TÕ HuÇ ViÅn, ngày vía Ph-t A Di à hai ngày lÅ lÛn nh¥t
trong trú xé Tng Ni vân t-p niÇm danh hiÇu Ph-t vang c£ núi rëng, l¯ng t-n áy
sông.
Câu A Di à quyÇn trong gió, tho£ng trong ngÍn cÏ cành
cây, ¥m trong tëng h¡i thß. Nhïng tháng ngày ¥y th-t h¡nh phúc, th-t thanh
bình. Tôi ã ánh m¥t nó Ã i vào phÑ thË. Bây giÝ, r¥t nhiÁu ¡o tràng tu TËnh
Ù, nh° chùa Ho±ng Pháp (Hóc Môn) tÕ chéc Ph-t th¥t, ng°Ýi ông £o hàng ngàn.
Ng°Ýi ta h°Ûng vÁ TËnh Ù quá nhiÁu khi¿n lòng tôi c£m th¥y nao nao, muÑn ghi l¡i
vài suy ngh) Ã xác tín niÁm tin và gãi mß vài ý ki¿n, gÍi là mÙt chút nhÛ ân
Th§y TÕ, d«u nh-n Ënh vÙi vàng có thÃ làm lÇch l¡c, i sai.
-------------------------------(1) Xem các ch°¡ng VIII, IX và X cça sách ã d«n.
(2) (R¥t ti¿c sñ kh£o céu cça
sí gia Lê M¡nh Thát chÉ mÛi ¿n Ýi Lý, ch°a xu¥t b£n t-p 3 nói vÁ các thÝi kó
sau. Ngay trong thÝi kó này ông cing không Ã tâm ¿n TËnh Ù giáo).Â
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